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בבית המשפט העליו�
    

3971/04רע"א  
    

כבוד השופט ס' ג'וברא� בפני:
    

ד"ר ר� מוד� המבקש:

נ  ג  ד  
     

מכבי שירותי בריאות המשיבה:

בית�המשפט המחוזי בתל�אביב�יפו ב על פסק�די� של  ערעור  וה"פ  247/02  ה"פ בקשת רשות     

, שנית� על�ידי כבוד השופט נ'  ישעיה 21.3.04 מיו� 306/02

עו"ד דני ו	 ביר	בש� המבקש:

עו"ד עזגד שטר	;  עו"ד אס� רנצלרבש� המשיבה:

 שופטי�:  א'  פרוקצ'יה   ר� מוד	 ד"ר נ'  קופת חולי� מכבי  2325/99  רעא ): 2007-10-17להחלטה בעליו	 (
עו"ד: עזגד שטר	, אס� רנצלר, מירו	 קי	 

: 2004-03-21לפסק"די	 במחוזי ( קופת חולי� "מכבי"  נ'  ד"ר ר� מוד	  247/02  הפ ) נ.  ישעיה    שופטי�:    
עו"ד: ד. ו	"ביר	, ע. שטר	 

מיני"רציו:

* בוררות – פסק בורר –ביטולו

בקשת רשות ערעור על פסק"דינו של ביהמ"ש המחוזי שבו בוטל פסק בוררות מכיוו	 שהוא נוגד את

תקנת הציבור.  ביהמ"ש קבע כי המעשי� המיוחסי� למבקש –  רופא קופ"ח "  ביחסו למטופליו מהווי�

הפרה רצינית של הסכ� ההתקשרות שלו ע� המשיבה,  וכי מת	 היתר למעשי� אלו יהווה מסר שלילי

לכלל הרופאי�.

.

ביהמ"ש העליו	 דחה את הבקשה ופסק כי:

בנסיבות העניי	,  לא קיימת שאלה כללית,  בעלת חשיבות משפטית או ציבורית,  החורגת מגדר גבולות

המחלוקת הספציפית בי	 הצדדי�, המצדיקה מת	 רשות ערעור.

תקנת"הציבור הינה מושג דינאמי בעל תכני� משתני� המשק� את רעיונות היסוד שעליה� מושתת

המשטר המשפטי והוא כולל השקפות מוסריות,  חברתיות וכלכליות.  סמכות ביטולו של פסק"בוררות

מכוח עילה זו תופעל,  בעיקרה,  מקו� שיש בתוכנו של פסק הבוררות כדי לפגוע באינטרסי�,  בעקרונות

ובערכי� שחברתנו מבקשת לקיי� ולשמר.

בנסיבות העניי	,  מעשי� כגו	 אי רישו� נאות של מסמכי�,  או התעלמות מממצאי בדיקת אולטרא"

סאונד והפגנת אדישות כלפי תלונותיה ומכאוביה של מטופלת שהביאו להפסקת הריונה,  ה� מעשי�

חמורי� ורציניי� ואכ	 יש לראות� כהפרה רצינית של ההסכ�.  מכא	 נכונה ג� מסקנת ביהמ"ש לבטל

את פסק הבוררות בשל תקנת הציבור.  המבקש פעל בניגוד לעקרונות המנחי� בתחו� העיסוק ברפואה,
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בי	 שעניינ� ביחסי� שבי	 רופא וחולה ובי	 א� האמור בעקרונות ובערכי� אשר ראוי,  כי יתקיימו

בתחו� הרפואה.

החלטה

 
בתל" המחוזי  לבית"המשפט  הגישה  המשיבה)   (להל	:   בריאות  שירותי  מכבי 

הבורר), (להל	:   שמעוני  יעקב  הבורר  שנת	  החלטה  לבטל  פתיחה  המרצת  אביב"יפו 

 (להל	:  פסק הבוררות). 31.1.02מיו� 

 
5 1 2 9 3 7 1

קשור והיה  המשיבה  אצל  נשי�  כרופא  עבד  המבקש)   (להל	:   מוד	  ר�  ד"ר 

(להל	:  ההסכ�).   עקב מערכת יחסי� עכורה בי	 הצדדי�,21.8.83עימה בהסכ� מיו�   

תבדוק את מקצועית,  אשר  בירור  ועדת  מינתה המשיבה  מטופלות,   תלונות של  ולאור 

כי למסקנה,   והגיעה  בדקה את התלונות  ועדת הבירור  תפקודו המקצועי של המבקש.  

המבקש אינו עומד בדרישותיה המקצועיות של המשיבה.  אי לכ&,  המשיבה אימצה את

נ.1.1.91מסקנת הועדה והודיעה למבקש על הפסקת עבודתו אצלה,  החל מיו� 

 

עימו,  עתר המבקש על הפסקת ההתקשרות  למבקש  לאחר שהמשיבה הודיעה 

המשיבה, של  התקנו	  מתוק�  פועל  אשר  המשיבה,   של  לבית"הדי	  ההודעה  לביטול 

כמוסד בוררות המחייב את שני הצדדי� (להל	:  בית"הדי	).   בית"הדי	 דחה את טענותיו

הצדדי�, של  ובהסכמת�  הבוררות,   פסק  על  ערער  המבקש  לאחת.   אחת  המבקש,   של 

מונה השופט בדימוס יעקב שמעוני (להל	:  הבורר)  לדו	 בערעור המבקש על החלטתו

בשל בית הדי	,  במעמד של בורר.

 

הבורר הגיע  מפורט,   בוררות  בפסק  המבקש.   של  ערעורו  את  קיבל  הבורר 

למסקנה,  כי קביעתו של בית"הדי	 איננה כדי	 ולפיכ&,  הצהיר,  על בטלות הודעתה של

מיו�  המבקש  ע�  ההתקשרות  להפסקת  לבית"המשפט1.1.91המשיבה  פנה  המבקש    .

ומנגד,  עתרה המשיבה לביטולו של המחוזי בתל"אביב"יפו שיאשר את פסק הבוררות 

ופסק הבוררות.

 

של נימוקו  על  הסתמכה  הבוררות,   פסק  של  לביטולו  המשיבה  של  בקשתה 

הבורר,  לפיו חומרת	 של הפרות המבקש אינה מגעת,  כדי "הפרה רצינית",  אשר על"פי
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את2(ד)( 9סעי�  לסיי�  הזכות  למשיבה,   ניתנת  שבגינה  ההפרה  היא  להסכ�,     (

נההתקשרות,  ע� רופא העובד בשרותה ואשר תפקודו נמצא כבלתי הול�.

 

המיוחסות ההפרות  את  בח	  ישעיה)   נ'   השופט  (כבוד  המחוזי  בית"המשפט 

למבקש,  ומצא,  כי ברוב	 ה	 חמורות מאד,  וכי חומרת	 אכ	 מגעת כדי "הפרה רצינית",

ורציניות6כמשמעותה בסעי�  להסכ�.  בי	 ההפרות אות	 ראה בית"המשפט כחמורות   

במרפאה; הביקורי�  תיעוד  על  הקפדה  אי  כגו	  למבקש,   שיוחסו  מעשי�  מנה,   הוא 

טיפול בלתי נאות במטופלות;  גילוי אדישות וזלזול לפניותיה	 של מטופלות;  "תיקו	"

ביקורי� של  רפואי  מרישו�  הימנעות  וכ	  בית"חולי�  של  רפואיי�  נוסח של מסמכי� 

בית"המשפט המחוזי ראה בחומרה רפואיי� שניתנו במרפאתו של המבקש.   וטיפולי� 

מיוחדת את דר& טיפולו של המבקש במטופלת מסוימת,  אשר לגביה נמצא,  כי התעל�

ומכאוביה, לתלונותיה  אדישות  גילה  וכ	  שערכה  אולטרא–סאונד  בדיקת  מממצאי 

עליה� דיווחה לו בהיותו הרופא המטפל בה.  תוצאות התנהגותו של המבקש גרמו לכ&

בשהמטופלת המסוימת,  נאלצה להפסיק את הריונה ולהפיל את וולדה .

 

לקביעותיו שיהיו  הקשות  הציבוריות  ההשלכות  לאור  אלה,   מעי	  בנסיבות 

ומסקנותיו של הבורר,  א� יישארו על כנ	,  ולאור המסר השלילי שקביעות אלה תשדרנה

הבוררות, פסק  את  לבטל  שיש  למסקנה,   המחוזי  בית"המשפט  הגיע  הרופאי�,   לכלל 

)  לחוק הבוררות9 (24מכיוו	 שהוא נוגד את תקנת הציבור,  וזאת מכוח הוראות סעי� 

 (להל	:  החוק).   1968התשכ"ח"

 

מכא	 בקשת רשות הערעור שבפני,  בגדרה טוע	 המבקש,  כי פסק הבוררות היה

של קביעותיו  הציבורי,   ההיבט  מבחינת  בו.   להתערב  מקו�  כל  היה  ולא  והוג	  מאוז	 

יכולת הפיקוח של המשיבה על רופאיה.  משכ&,  לטענתו יש הבורר,  אינ	 שוללות את 

ואמי',  אשר אינו פוגע במשיבה וא� לא בתקנת לראות בפסק הבוררות כפסק מוצדק 

והציבור.

 

הוא  מאד:   חמורי�  ה�  המבקש  שעשה  המעשי�  כי  המשיבה,   טוענת  מנגד,  

מקצועית מבחינה  התרשל  רפואיי�,   רישומי�  זיי�  שקר,   עדות  העיד  רימה,   שיקר,  

והתנהג באופ	 איו� למטופלותיו.  קבלת מסקנת הבורר,  לפיה מעשי� מעי	 אלה,  אינ�

מצדיקי� את הפסקת ההתקשרות המיידית שבי	 קופת חולי� לבי	 רופא עצמאי שלה,

נמנוגדת לתקנת הציבור.
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דינה של בקשת  כי  לכלל מסקנה,   לאחר ששקלתי את טענות הצדדי�,  הגעתי 

ברשות הערעור להידחות.

 

בחינת עובדות הרקע של הפרשה,  החלטות הערכאה הקודמת ועיו	 בטענותיה�

כ&,  שטענותיו של המבקש מתבססות רק על עובדותיה של של הצדדי�,  מצביעי� על 

ציבורית, או  משפטית  חשיבות  בעלת  כללית,   שאלה  קיימת  ולא  הנדונה,   הפרשה 

מת	 מצדיקה  אשר  הצדדי�,   בי	  הספציפית  המחלוקת  של  גבולותיה  מגדר  החורגת 

חניו� חיפה בע"מ נ'  מצת אור(הדר 103/82רשות ערעור בבית משפט זה (ראו רע"א 

ו).123) 3,  פ"ד ל"ו (  חיפה)  בע"מ

 

 (24בית"המשפט המחוזי נימק את ביטולו של פסק הבוררות,  בהסתמכו על ס'  

)  לחוק הבוררות.  תקנת"הציבור הינה "מושג דינאמי בעל תכני� משתני� המשק� את9

מוסריות, השקפות  כולל  והוא  המשפטי  המשטר  מושתת  שעליה�  היסוד  רעיונות 

",  ספר ידי	  חוזה הסותר את תקנת הציבורחברתיות וכלכליות"  ( ראו גבריאלה שלו,  "

). 301(כר& ב ',   תש"	)  

הלכה היא,  שבית"משפט רשאי לבטל פסק בוררות,  אשר תוכנו נוגד את תקנת

בתוכנו של פסק בעיקרה,  מקו� שיש  תופעל,   זו  עילה  הציבור.  סמכות הביטול מכוח 

לקיי� מבקשת  שחברתנו  ובערכי�  בעקרונות  באינטרסי�,   לפגוע  "כדי  הבוררות 

(גול�) 9563/03דנ"א ולשמר"  ( ראו  נעי� כלי�  נ'   ואח'   כדורי  (לא   יוס�  (פדאור 

. )848)3 (04פורס�)

 

כי צדק בית"המשפט המחוזי בביטול לאחר בחינת המקרה,  התרשמותי הינה,  

קביעת הבורר,  לפיה אי	 לראות במעשי� שיוחסו למבקש כ"הפרה רצינית"  של הסכ�

של נאות  רישו�  אי  כגו	  מעשי�  אותו.   המעסיקה  חולי�,   לקופת  רופא  בי	  הקיי� 

אדישות והפגנת  אולטרא"סאונד  בדיקת  התעלמות מממצאי  כגו	  או מעשי�  מסמכי�,  

כלפי תלונותיה ומכאוביה של מטופלת שהביאו להפסקת הריונה,  ה� מעשי� חמורי�

ורציניי� ואכ	 יש לראות� כהפרה רצינית של ההסכ�,  ומכא	 נכונה ג� מסקנתו לבטל

בניגוד לעקרונות המנחי� בתחו� את פסק הבוררות בשל תקנת הציבור.  המבקש פעל 

בעקרונות האמור  א�  ובי	  וחולה  רופא  שבי	  ביחסי�  שעניינ�  בי	  ברפואה,   העיסוק 

ע"א  (ראו  הרפואה  בתחו�  יתקיימו  כי  ראוי,   אשר  שר 580/86ובערכי�  נ'   פישמ� 
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מא(  הבריאות פ"ד  סעיפי� 615, 614) 2,   את  ג�  וראו  ו"5  החולה 17  זכויות  ,חוק 

). 1996התשנ"ו"

 

שכר למשיבה  לשל�  המבקש  על  נדחית.   הערעור  רשות  בקשת  אשר"על"כ	,    

 ש"ח.      10,000טרחת עור& די	 בס& 

 

).22.5.05ניתנה היו�,  י"ג באייר תשס"ה (

                             

                                                    ש ו פ ט 

 
_________________________

H04.doc_04039710   העותק כפו� לשינויי עריכה וניסוח.

www.court.gov.il ; אתר אינטרנט,  02-6750444מרכז מידע, טל' 
 

נוסח מסמ� זה כפו� לשינויי ניסוח ועריכה
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